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Három kormánypárti polgármester 
– Kovács Péter, a XVI. kerület, Hor-
váth Tamás, a XVII. kerület, Borbély 
Lénárd, a XXI. kerület – valamint Bese 
Ferenc, a XXIII. kerület független ve-
zetője tartott közös sajtótájékoztatót 
Csepelen annak kapcsán, hogy Kará-
csony Gergely főpolgármester a na-
pokban egy tollvonással nullázta le 
az érintett kerületek korábban már 
meglévő útfelújítási keretét. 

Csepeli elmaradó beruházások
Borbély Lénárd csepeli polgármester 
a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, 
hogy Karácsony Gergely nem szakmai, 
hanem politikai döntést hozott, amikor 
egyszemélyben ezt a döntést meghozta. 
Csepel polgármestere hozzátette: Kará-
csony Gergely a főváros 2020 és 2023 
közötti útfelújítási programját úgy mó-

dosította, hogy erről semmiféle egyez-
tetést nem folytatott az érintettekkel. 

Ennek következtében már kivitelezés 
előtt álló, a szükséges engedélyekkel 
rendelkező beruházások maradnak el 
négy, nem baloldali vezetésű kerület-
ben. Ráadásul Csepelen nemcsak egyet-
len fővárosi út felújítását sem végzi el a 
fővárosi önkormányzat, hanem leállít-
ják és visszavonják a HÉV végállomá-
sához tervezett P+R parkoló megépí-
tését is. Csepelen a Táncsics Mihály 

utca, a Szállítók útja, a Védgát utca 
és a Szent László utca felújítása marad 

el. Mindegyik utca kiviteli tervvel és 
engedélyekkel rendelkezik. A Tán-
csics Mihály utcára a fedezet is ren-
delkezésre áll. Szintén leállítják két 
másik kerülettel közösen elnyert 2,4 
milliárd forintos bicikliút-fejlesztést 
is. Ebből az összegből Csepelen 840 
millió forint értékű kerékpáros-háló-
zat épült volna meg.  

A tervek elkészültek, de…
Kovács Péter arról tett említést, hogy 
a XVI. kerületben két útfelújításról 
kell lemondaniuk, noha a tervek már 
elkészültek. A Magtár úton kerékpá-
rút is létesült volna, de ez is elmarad. 
A tervek elkészítésére gyakorlatilag 
feleslegesen dobtak ki sok millió fo-
rintot. Horváth Tamás a XVII. ke-
rület két fontos beruházás leállítá-
sáról beszélt, amelyet szakmai alap 
nélkül hoztak meg. A Pesti úton egy 
lámpás kereszteződés felújítását sem 
végezhetik el. Bese Ferenc közölte, 
hogy Soroksáron mintegy harminc 
kilométer út fővárosi kezelésű, de eb-
ből egyetlen métert sem akar rendbe 
tenni a fővárosi önkormányzat 2023-
ig. Soroksáron óriási forgalom halad 
át az agglomerációból, ezért az utak 
rendszeres karbantartása elengedhe-
tetlen lenne. A polgármester többször 
kezdeményezte a személyes találko-
zót Karácsony Gergellyel, de tavaly 
október óta nem járt sikerrel.      

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy 
egyetlen út van, amely nem kikerült, 
hanem bekerült a felújításra szánt ke-
retbe: ez a XII. kerületben található 
Szarvas Gábor út, ahol Bajnai Gordon 
volt miniszterelnök lakik. Az út jó ál-
lapotban van, a kerület sem kérte rend-
betételét, mégis felújítanák. 

A polgármesterek egyetértettek ab-
ban, hogy a fővárost nem lehet így 
üzemeltetni, mert a főpolgármester 
felelősséggel tartozik valamennyi 
kerület működéséért. Budapest az el-
múlt tíz évben, Tarlós István vezeté-
se alatt egyenletesen fejlődött, ezt a 
tendenciát szakította meg Karácsony 
Gergely. • Cs. A.

Egy tollvonással tüntette el Karácsony Gergely négy, 
nem baloldali kerület útfejlesztési tervét

Nem újulhat meg 
a Táncsics utca sem 
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Borbély Lénárd Csepel, Horváth Tamás, a XVII. kerület 
Kovács Péter, a XVI. kerület, valamint Bese Ferenc, 
a XXIII. kerület polgármestere a sajtótájékoztatón

Fővárosi útfelújítások kerületenkénti megoszlása
2020–23 között (millió Ft)

Fővárosi útfelújítások kerületenkénti megoszlása
2020–23 között (méter)

Táncsics Mihály utca

Védgát utcaSzent László utca

fo
tó

: T
ót

h 
B

eá
ta

fo
tó

: G
M

A sajtótájé-
koztatóról 

készült felvé-
tel itt megte-

kinthető:



4 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 5

A trianoni békediktátum aláírásának 
századik évfordulóján június 4-én, 
Csepelen is megszólaltak a harangok 
pontosan délután fél ötkor, amikor 
annak idején megtörtént a dokumen-
tumok aláírása. Magyar harangok 
zúgtak száz évvel ezelőtt is a gyászos 
napon. A magyar Országgyűlés 2010-
ben a nemzeti összetartozás napjává 
nyilvánította június 4-ét, az idei eszten-
dő pedig az összetartozás éve. Csepel 
elöljárói, a pártok és civil szervezetek 
képviselői és sok magánember emlé-
kezett meg az évfordulóról, s helyezett 
el koszorút, egy szál virágot a Béke té-
ren található Trianon-emlékműnél. 

A megemlékezésen elhangzott, hogy 
száz évvel ezelőtt az első világháború 
győztes hatalmai Magyarországot meg-
csonkították a rákényszerített békedik-
tátummal, de a nemzet gerincét nem 
sikerült megtörni. A nemzet tovább 

élt, mert a magyarság össze-
tartozott. Megőriztük magyar 
nyelvünket, értékeinket, 
hitünket és reményün-
ket. Emlékezni és emlé-
keztetni kell. Trianont 
nem lehet feledni.   

Kispál György atya 
felolvasta azt az imát, 
amelyet a magyar püs-
pöki kar száz évvel ez-
előtt mondott Magyar-
országért a gyász napján. 
A megemlékezésen az el-
csatolt területek, köztük Cse-
pel testvérvárosainak magyar 
képviselői szólaltak meg vi-
deóüzenetben. Albert Tibor Tus-
nádfürdő polgármestere Isten 
áldását kérte a magyar nemzet-
re. Albert Mátyás Farkaslakáról 
üzente, hogy jogunk van küzde-
ni jelképeinkért és értékeinkért. 

Török László, Nagyszalonta polgár-
mestere szerint az összetartozás közös 
lelki egységet, közös a felelősséget je-
lent. Utasi Jenő vajdasági plébános azt 

mondta: összekötnek a hagyománya-
ink és a kereszténység. Gálfi Árpád, 
Székelyudvarhely polgármestere azt 
emelte ki, hogy a magyart nem tudják 
elválasztani a magyartól, még ha távol 
élünk is egymástól. Babják Zoltán, 
Beregszász polgármestere kijelentette: 
még mindig itt vagyunk, és itt leszünk. 
Retkes János Párkányból az összetar-
tozás fontosságáról szólt. • Cs. A.

MEGEMLÉKEZÉSAKTUÁLIS

A Budapesti Útépítési Program ke-
retében az elmúlt hetekben újabb út-
szakaszokat adtunk át a kerületben 
– tájékoztatta lapunkat a csepeli ön-
kormányzat cége, a  Városfejlesztés 
Nonprofit Zrt. A kerületi útépítési 
munkák nemcsak útfejlesztést, hanem 
a csapadékvízelvezető-hálózat kiépí-
tését, valamint járdák megépítését is 
jelentik. Az érintett utcák terepadott-
ságaitól függően csapadékvíz-csator-
nát vagy szikkasztó-tározó rendszert 
építtettek ki.

A tájékoztatás szerint május 31-ével 
Csepelen befejezték a Lankás, a Méter, 
a Csáklya, a Matróz, a Pikkely, a Ti-
borc, valamint a Vesszősfia János utcák 
megépítését. Borbély Lénárd polgár-
mester az érintett területek önkormány-
zati képviselőivel, Szuhai Erikával és 
Zupkó Jánossal, valamint Morovik 
Attila alpolgármesterrel nemrég végig-

járta a megújult utakat. A polgármester 
elmondta: a hét útszakasz felújítására 
319 millió forint támogatást nyert 

Csepel a magyar kormánytól, mely-
hez 515 millió forint önrészt biztosí-
tott az önkormányzat.

Folytatódnak az útépítések Csepelen: kormánytámogatás és önrész

További hét utca készült el A trianoni békediktátumra 
emlékeztek a csepeliek

A megújult Tiborc utca

A megemlékezésen Csepel 
testvérvárosainak magyar képviselői 
szólaltak meg videóüzenetben

A Méter utca
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Ormos Katalin: tanítás, 
zene, képzőművészet
Pedagógusnap alkalmából 
„Dél-Pest Közneveléséért” 
elismerést kapott Ormosi 
Katalin, az Eötvös József 
Általános Iskola pedagó-
gusa. A magyar, ének-zene 
szakos tanár 26 éve tanít az 
intézményben. Pályafutá-
sáról kérdeztük. 

„A családi hagyományt, az 
oktatást, nevelést vittem to-
vább. Édesanyám óvónőként 
dolgozott itt Csepelen, én is 
óvónőképző szakközépisko-
lába jártam. Édesapámtól 
az irodalom és a komolyzene 
szeretetét tanultam, nagyon 
nagyra becsülte a lemezeket 
és a könyveket. Zene tago-
zatos általános iskolába 
jártam, akkor még Kolozs-
vári úti iskolának hívták a 
mostani Mátyást. A zene, az 
irodalom és a képzőművé-
szet áll közel hozzám. Már 
az általános iskolában rajz-
szakkörre jártam, a főisko-
lás éveim alatt hobbiként 
rajzoltam, festettem, jelen-

leg tagja vagyok a Fark László vezette 
képzőművészkörnek. Engem ez kikap-
csol és megnyugtat, így teljes az életem, 
hozzátartozik a világomhoz, erőteljesen 
művészi beállítottságú vagyok.”

Az 59 éves, tősgyökeres csepeli peda-
gógus pár napja ünnepelte születésnap-
ját, a Völgy utcában nevelkedett. Mind-
két gyermeke tanítványa volt, sőt lánya 
kollégája is lett abban az intézményben, 
amelynek igazgatóját szintén tanította.

„Szegeden a Juhász Gyula Tanárkép-
ző Főiskolán végeztem, utána felsőfo-
kú karvezetést tanultam Budapesten öt 
évig. A Gombos téri általános iskolá-
ban kezdtem pályámat, egy évig a Má-
tyásban tanítottam, utána kerültem az 
Eötvösbe, ahol a zenetagozatot veze-
tem. Abban a szerencsében van részem, 
hogy a gyerekeket nyolc évig tanítom. 
Végigkísérem, ahogy egy kisgyermek 
mivé fejlődik a zene szeretete által, ez 
maga a csoda. Tanítványaim közül töb-
ben hivatásul választották a zenei pá-
lyát, egyikük az Operaház zenekarában 
trombitál, hárman pedig a zeneakadé-
mián tanulnak. Pontosan tudtam, hogy 
nem fogok meggazdagodni, de tudtam, 
hogy valamit kapok cserébe érte. Ahogy 
belépek az iskolába és odaszaladnak a 
kicsik, átölelnek, rám néznek, akkor bol-
dogság és öröm tölt el. Olyan tantárgyat 
tanítok, amely az örömről szól, a lelket 
szólítja meg. Nap mint nap töltekezem 
az iskolában, ezért éri meg ez a pálya” 
– meséli.

Ormosi Katalinnak nem ez az első ki-
tüntése: amikor a középiskolát elvégez-
te, 1979-ben Kossuth Zsuzsa emlékér-
met kapott. A főiskola után, 1983-ban 
„Kiváló tanárjelölt”, majd 2005-ben 
„Csepeli Gyermekekért Díj” kitünte-
tést vehetett át. „Jólesik az elismerés, 
hogy most is gondoltak rám. Rengeteg 
örömöt okoz a munkám, amely a leg-
szebb hivatás. Máig nem hagytam abba 
az éneklést, a csepeli Zöldalma Zenede 
Kórus tagja vagyok ötödik éve, s má-
sodkarnagy is vagyok itt. Fontos része 
életemnek, amolyan második családom-
nak tekintem, jó ide hazajárni.” • A.Zs. 

Bese Benő: sikeres volt 
a digitális oktatás 
A csepeli és soroksári tanintéze-
tek vezetőinek javaslata alapján 
Bese Benőnek, a Jedlik Ányos 
Gimnázium igazgatójának ítélték 
idén a Dél-Budapest Köznevelé-
séért elismerést. A javaslattevők 
személyekre szavazhattak úgy, 
hogy meg kellett indokolniuk a 
döntésüket. Bese Benő tizenöt 
éve a Jedlik Ányos Gimnázium 
intézményvezetője, és kollégái, 
ismerői körében vitathatatlan 
népszerűségnek örvend. Csepelen 
és Soroksáron a Jedlik az egyetlen 
gimnázium; eredményei alapján 
pedig rangot vívott ki magának 
az ország középiskolái között. 

Bese Benő érdeklődésünkre el-
mondta, meglepődött, ugyan-
akkor örül az elismerésnek. 
„Magam is tettem javaslatokat 
kollégákra, akik megérdemlik a 
díjat. Igyekszem a lehető legjob-
ban végezni a munkámat. Az el-
ismerésben bizonyára szerepet 
játszott, hogy a járvány idején a 
digitális oktatásra való áttérést 
sikeresen megoldottuk. Két jedli-
kes kollégámat külön kiemelném, 
akiket magam fogok díjazni a tanévzá-
rón: Harangozó Andrea intézményve-
zető-helyettest és Borbély Balázs rend-
szergazdát. Ők az egész tankerületben 

érdemeket szereztek a digitális oktatás 
bevezetése terén. Amikor kiderült, hogy 
az iskolákban már nem tarthatók meg 
az órák, a tankerület ülésén beszéltük 

meg a tennivalókat. Egységes 
platformot választottunk az on-
line órák megtartására. Akadtak 
nehézségek, de ezeket gyorsan or-
vosoltuk – köszönhetően a rend-
szergazdáknak. A szülőket tájé-
koztattuk az átállásról, a diákok 
pedig azonnal alkalmazkodtak az 
új helyzethez. Sőt azt is mondha-
tom, hogy az online oktatás nép-
szerűvé vált a körükben, mert az 
újdonság erejével hatott. Minden 
az órarend szerint zajlott, becsön-
getéssel és kicsengetéssel. Nem-
csak hangban, hanem képileg is 
látta egymást a tanár és a diák, 
illetve egyszerre többen is megje-
lenhettek a monitoron.”

Az intézményvezető elmondta, 
hogy személyes részvétellel nem 
lesz tanévzáró ünnepség az idén, 
és a ballagás is csak a virtuális 
térben valósult meg osztályon-
ként. A tanároknak ugyanakkor 
megtartják a tanévzáró értekezle-
tet. A beiratkozásra személyesen 
várják a felvételt nyert diákokat 
vagy szüleiket. A nyári szünidőre 
a szokásos rend szerint készül-
nek, a gimnázium szerdánként 
tart ügyeletet. A gimnázium ide-

iglenesen a csillagtelepi Fodor József 
iskolában kapott helyett, ahol sem az 
oktatás színvonala, sem a követelmé-
nyek nem változtak. • Cs. A.

Köznevelésért járó 
elismerést kapott 
két pedagógus
A járvány az oktatásban is sok mindent átírt. A szokatlan, kihívásokkal teli 
félévről előző lapszámunkban közöltünk beszélgetést Tóth Jánossal, a 
Dél-Pesti Tankerületi Központ vezetőjével, aki többek között azt is elmond-
ta, hogy a kialakult rendkívüli helyzet miatt a három tankerületi központ 
közös pedagógusnapi ünnepsége idén elmarad, de az elismerésekről nem 
feledkeztek meg. „Felkértem a soroksári és a csepeli intézményvezetőket, 
hogy tegyenek javaslatot, és döntsék el, kik részesüljenek elismerésben. 
A „Dél-Budapest Közneveléséért” elismerést Csepelen Bese Benőnek, a 
Jedlik igazgatójának ítélték oda. A „Dél-Pest Közneveléséért” elismerést 
pedig Ormosi Katalin, az Eötvös Általános Iskola pedagógusa kapja meg – 
emelte ki Tóth János. A két díjazottal beszélgettünk. 

Apák napja 
Június harmadik vasárnapja apák 
napja. Az ünnep az Amerikai Egye-
sült Államokból ered. 1972-ben 
Nixon elnök kezdeményezésére ik-
tatták törvénybe, de a múlt század 
húszas éveitől egyre szélesebb körben 
ünnepelték. Eredetileg a szülő-gyer-
mek kapcsolat elmélyítésére, az apai 
szerep társadalmi fontosságának 
hangsúlyozására hívták életre. Az 
ünnep elsősorban a közös élmények-

ről, az együtt töltött időről szól. Itthon 
azonban nincsenek mély gyökerei, 
bár az óvodákban, iskolákban egyre 
gyakrabban köszöntik az édesapákat, 
kifejezve ezzel, milyen fontos és nél-
külözhetetlen szerepet töltenek be a 
családban. Öt évvel ezelőtt, 2015 jú-
niusában az Egy szelet Csepel rendez-
vénysorozat keretében itt a kerületben 
is szerveztek apák napi rendezvényt. 
Az egész napos program ügyességi 
játékokkal, vetélkedőkkel, kézmű-
ves-foglalkozásokkal, színpadi prog-
ramokkal várta a családokat.
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A csepeli cserkészek tűzgyújtással em-
lékeztek a trianoni békeszerződés szá-
zadik évfordulójára. Június 4-én, 20 óra 
20 perckor a Tamariska Cserkészház 
udvarán gyújtottak őrtüzet a 96. Sólyom 
cserkészcsapat tagjai, majd − Szöllősy 
Vágó János csapatparancsnokuk veze-
tésével − tüzet úsztattak a Kis-Dunán. 

A nemzeti összetartozás napján cser-
késztüzek gyúltak világszerte, a meg-

emlékezéshez 71 ország kapcsolódott 
be. Az Összetartozásunk Tüze! elne-
vezésű program kezdeményezője a 
Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség 
volt, társszervezője a Magyar Cser-

készszövetségek Fóruma és 
tagszervezetei – Felvidéken 
a Szlovákiai Magyar Cser-
készszövetség. A kezdemé-
nyezésbe bárki bekapcso-
lódhatott, Csepelről a 96. 
Sólyom cserkészcsapat élt a 
lehetőséggel. 

Először 1933-ban, a gödöl-
lői cserkész-világtalálkozó 
során szervezte meg a Ma-
gyar Cserkészszövetség a 
magyar szolidaritás napját. 

1996-ban a millecentenárium alkal-
mából szervezett máglyagyújtást a 
KÁMCSSZ, majd 2003-ban a Külföl-
di Magyar Cserkészszövetség újította 
fel ezt a hagyományt. • A.Zs. 

CIVIL ÉLET CIVIL ÉLET

Kolonics 
György 
emlékére
48 éve, 1972. június 4-én született 
a kétszeres olimpia és tizenötszörös 
világbajnok kenus, Csepel Díszpol-
gára, Kolonics György. A nagyszerű 
sportember 36 éves korában, 2008. 
július 15-én, edzés közben hunyt el. 
A kiváló sportoló a pekingi olim-
piára készült, az lett volna pálya-
futása ötödik ötkarikás fellépése. 
Két olimpiai bajnoki címe mellett a 
világbajnokságokon 15-ször, az Eb-
ken háromszor állhatott fel a dobogó 
legfelső fokára. 

Emlékére a csepeli önkormányzat 
2017-ben szobrot avatott a kenusról 
elnevezett Kis-Duna-parti sétányon. 
Itt tisztelegtek néma főhajtással idén 
is a kerület vezetői Borbély Lénárd 

polgármester, Ábel Attila, Morovik 
Attila és Pákozdi József alpolgár-
mesterek. 

Július 2-án, 9 óra 45 perckor búcsúz-
tatják el a Farkasréti temetőben Be-
nedek Ferenc öttusa mesteredzőt, 
a magyar öttusa-válogatott egyko-

ri szövetségi kapitányát, a Csepel 
SC öttusa szakosztályának koráb-
bi vezetőjét, a kerület díszpolgárát. 
Benedek Ferenc 95 éves korában, 
március 19-én hunyt el, de a járvány 
miatti korlátozások miatt a temetés 
időpontja későbbre tolódott. Bene-
dek Ferenc számos olimpiai és vi-
lágbajnok öttusázó edzője volt, ne-
véhez fűződik a magyar öttusasport 
felemelkedése. Családja hozta létre 
2013-ban a Benedek Ferenc-díjat, 
amelyet évenként adnak át egy kivá-
ló csepeli öttusázónak. Tevékenysé-
gét több díjjal elismerték, 2014-ben 
Csepel díszpolgára lett. Az elhunytat 
saját halottjának tekinti Csepel és Ti-
szafüred önkormányzata, a Magyar 
Öttusa Szövetség és a Csepeli Öttu-
sa és Vízisport Egyesület. 

EGYHÁZI ÉLET

„Ha kibocsátod 
lelkedet, újakat 
teremtesz, és újjá 
teszed a föld színét.” 
(Zsolt 104,30)

„Váratlanul virágba borult a dél-kalifor-
niai Anza-Borrego-sivatag” – számolt 
be tavaly tavasszal az IFL Science. „A 
vadvirágok feltételezhetően a kivétele-
sen csapadékos télnek és az azt követő 
meleg időszaknak köszönhetően jelentek 
meg. Maga a virágzás már decemberben 
megindult a sivatagi fehér liliomok kinyí-
lásával, de igazán látványossá csak az 
utóbbi hetekben vált, amikor többek közt 
a pipacsok, a sivatagi vasfű és a parlagi 
ligetszépe is kivirágzott.” 

A zsoltáros tapasztalata szerint Isten Lel-
kének kiáradása hasonlít ahhoz, ahogyan 
a sivatag eső után kivirágzik. Mi is megta-
pasztalhatjuk ugyanezt. Amíg egyedül rá-
gódok: reményemet veszítem, elfáradok, 
kiábrándulok mindenből és mindenkiből, 
nem látom a kiutat. Ám mihelyt Isten Lel-
ke érinti lelkemet, fény gyullad a sötétben, 
új békesség, öröm és szeretet költöznek 
belém: Krisztus feltámadott, Ő a győztes! 
Ugyanígy képes megújítani a Szentlélek a 
kapcsolatainkat is: megfásulásaink, félel-
meink, sérelmeink, előítéleteink egy csa-
pásra eltűnhetnek jelenlétében.

Országunk megújulását is csak ezen az 
úton várhatjuk. Az elégedetlenség, ön-
zés, nemtörődömség, nyereségvágy és 
lelki üresség sivatagából hitben, szolgá-
latkészségben, reményteli fáradozásban 
kivirágzó társadalmat csak az egyes em-
berek és közösségeink lelki megújulása 
fakaszthat. Imádkozzunk egyenként 
és közösségben is minél többet Buda-
pest, Magyarország, Európa és a világ 
Szentlélek általi megújításáért – s ha al-
kalmunk nyílik, szóljunk és tegyünk is 
ennek érdekében!
Kéri Tamás református lelkész

Benedek Ferenc öttusa 
mesteredző búcsúztatása

Csepelen is lobogott az összetartozás tüze

GYÁSZ: ELHUNYT BOLDIZSÁR ISTVÁN
Június 15-én értesültünk róla, hogy Csepel önkormányza-
tának munkatársa, a mindig jókedvű és vidám Boldizsár 
István, rövid és gyógyíthatatlan betegség következtében 
végleg eltávozott. Személyében stabil és megbízható kol-
légát veszítettünk el. Halála hirtelen és felfoghatatlan, hi-
szen hetekkel ezelőtt nyoma sem volt betegségének.
Őszinte részvétünk és együttérzésünk a családnak.

fotó: Tóth Beáta
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A Csepel Utánpótlás Sport-
egyesület életében nagy a 
változás: már saját pályán 
edzhet valamennyi csapat. 
Jenei Jánostól, az egyesü-
let elnökétől megtudtuk, 
egy helyszínen, a Hollandi 
úton kaptak végleges helyet 
a CSUSE focistái. „Óriási 

könnyebbség ez a szülőknek, 
a gyerekeknek, hiszen ezután 
nem kell több helyszínre jár-
niuk, itt minden feltétel adott 
az edzésekhez. A nagyméretű 
pálya mellett gőzerővel ké-
szülnek a kiszolgáló létesít-
mények is – öltözők, szertár 
–, ősszel ezeket is birtokba 

vehetjük. Addig átmenetileg 
konténerekben alakítottuk 
ki a sportoláshoz szükséges 
helyiségeket” – mondja Je-
nei János. Azt is hangsú-
lyozza, hogy az edzések a 
nyári táborok után megkez-
dődnek, nagy reményekkel 
vágnak bele az új idénybe. S 
ha már a nyári táborról esett 
szó: az első turnus, a legki-
sebbeknek már június 15-
én elindult, maximális lét-
számmal. „Minden gyermek 
számára ingyenes a tábor, 
napi háromszori étkezést is 
biztosítunk: mindezt a csepe-
li önkormányzat támogatása 

tette lehetővé. S nem csak fo-
cizni fognak az idejárók, más 
programokat is szervezünk 
nekik: ha az időjárás engedi, 
kirándulunk, elmegyünk pél-
dául a velencei tóhoz is.”

Várják a jelentkezőket a to-
vábbi két időpontra is. Min-
den turnus résztvevőivel 
négy szakképzett edző fog-
lalkozik. A táborban termé-
szetesen minden járványügyi 
óvintézkedést megtettek, s a 
szülőktől is azt kérik, csak 
egészséges gyereket vigye-
nek a Hollandi útra. 

A program a VEKOP – 
6.2.1-15-2016-00006 azo-
nosítószámú, „Csillagtelep 
szociális célú rehabilitáci-
ója” elnevezésű projekt ke-
retében valósul meg.

CSUSE-tábor: minden 
gyereknek ingyenes

A Csepeli Strandfürdő június 19-én, 
pénteken nyitja meg kapuit a fürdőz-
ni vágyók előtt. Fontos tudni, hogy a 
biztonsági előírások miatt a strand 
szolgáltatásait még korlátozottan le-
het igénybe venni. Vinkovics Norbert 
fürdővezető elmondta, a fürdő terü-
letén kötelező a papucs viselése, en-
nek meglétét a bejáratnál ellenőrizni 
fogják. Maszk viselése nem kötelező, 
viszont lázzal, hányásos-hasmené-
ses, illetve légúti megbetegedéssel 
tilos a belépés. 

Figyeljünk egymásra!
A bejáratnál és az öltözőknél kézfertőtle-
nítőket helyeznek ki, medencehasználat 
előtt pedig kötelező a zuhanyozás. A ha-
tósági előírások szerint a medencék vi-
zét fertőtlenítik, minőségét kétóránként 
ellenőrzik. A szauna és a hozzá tartozó 
merülőmedence, valamint az élménye-
lemek egyelőre nem vehetőek igénybe. 
A gyermekmedencében felnőttek nem 
tartózkodhatnak. Jogszabályi előírás, 
hogy a medencékben a megengedhető 
fürdőzői létszámot úgy kell megválasz-
tani, hogy a kültéri medencékben és a 
parton, a pihenőterületeken is biztosít-

ható legyen a nem egy háztartásban élő 
vendégek közötti legalább másfél méte-
res védőtávolság megtartása. A strand 
munkatársai folyamatosan figyelemmel 
kísérik ennek betartását. Azokat, akik 
nem tartják be a biztonsági előírásokat, 
előbb figyelmeztetik, majd többszöri is-
métlés esetén felszólítanak a medence 
elhagyására. 

Új öltözők, padok, kerékpártároló
Jó hír, hogy a csúszdát lehet használni, 
továbbá idén újra igénybe vehető a láb-
tenisz- és a strandröplabdapálya, ame-
lyek tavaly a felújítási munkálatok mi-
att használaton kívül voltak. A strand 
megújulva várja vendégeit, ugyanis a 
felújítás során elbontották a főbejára-
ti épületet és a régi öltözőépületeket. A 
strandra látogatókat új főbejárati épület 
fogadja, valamint négy új öltöző és há-
rom mosdó, amelyek közül az egyikben 
akadálymentes mellékhelyiséget is ki-
alakítottak. A strandfürdő zöldterületé-
nek jelentős része megújult, valamint a 
régi betonjárda helyett új térköves járdát 
alakítottak ki. Új parkbútorok, padok, 
szemetesek kihelyezésével még esztéti-
kusabbá és komfortosabbá vált a terület, 

a főbejárat északi oldalán pedig kerék-
pártárolókat helyzetek ki. • LG

Árak:
• Felnőtt hétköznap: 2500 forint
• Felnőtt hétvégén: 3000 forint
• Felnőtt hétköznap csepeli  

lakcímkártyával: 2200 forint
• Felnőtt hétvégén csepeli  

lakcímkártyával: 2500 forint
• Csepeli nyugdíjasok számára 

ingyenes nap: hétfő, kedd,  
szerda egész nap 

• Diák és nyugdíjas hétköznap: 
2000 forint

• Diák és nyugdíjas hétvégén: 
2200 forint

• Diák és nyugdíjas hétköznap 
csepeli lakcímkártyával: 
1800 forint

• Diák és nyugdíjas hétvégén 
csepeli lakcímkártyával:  
2000 forint

• 15 alkalmas bérlet:    
32 000 forint

• 15 alkalmas bérlet csepeli  
lakcímkártyával: 28 000 forint

A fürdő vezetősége arra kéri a 
vendégeket, hogy a kedvezmé-
nyekre jogosító iratokat hozzák 
magukkal, és kérésre a pénztár-
nál mutassák fel. 
A fürdő hétköznap 6-tól 20-ig, 
hétvégén 8-tól 20-ig tart nyitva.

Nyit a csepeli strand

fotó: GM

fotó: Tóth B
eáta

Tisztelt olvasóink! A lap nyomdába adásának idején döntött a parlament a vészhelyzet feloldásáról. Ez hama-
rosan változásokat hoz a mindennapjainkban – idősávok, közintézmények nyitása stb. –, így a strand biztonsági 
intézkedéseire is. (A cikkben leírtak még a vészhelyzeti állapotot tükrözik.) Kérjük, a legfrissebb információkért 
keressék fel a koronavirus.gov.hu vagy a csepel.hu oldalt, illetve a Csepeli Hírmondó közösségi oldalát.
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Bűnügyi kategóriában „Az év bu-
dapesti rendőre” címmel tüntette 
ki Türi Árpád rendőr alezredest a 
rendőrség napja alkalmából a Rend-
őrségi Igazgatási Központban dr. 
Terdik Tamás rendőr dandártábor-
nok, Budapest rendőrfőkapitánya. 
A méltatásban kiemelték: az alezre-
des az elismerő címet kitartó mun-
kájáért, példás teljesítményéért és 
kiemelkedő pályafutása miatt kapta.

Türi Árpád 2002-ben kezdte meg 
rendőri szolgálatát őrmesterként a 
csepeli rendőrkapitányságon, ahol 
2017-ig dolgozott. Legutóbb bűnügyi 
osztályvezető, a rendőrkapitányság 
helyettes vezetője volt. 2017. decem-
ber elseje óta a VII. kerületi rend-
őrkapitányságon teljesít szolgálatot, 
ahol jelenleg is kapitányságvezető-
helyettes és bűnügyi osztályvezető. 

Türi Árpád mindig rendőr akart len-
ni, noha családjában senki nem volt 
az. Édesanyja tanár, édesapja orvos. 
Vonzotta a rendőri pálya, a bűnül-
dözés, a rend betartatásának tisztelete. 
Járőrként, őrmesteri rendfokozatban 
kezdte meg szolgálatát Csepelen. Köz-

rendvédelmi területen tevékenykedett, 
ahol különféle rendészeti feladatok el-
látása tartozott a tevékenységi körébe. 

Büszke arra, hogy 2007-ben „Az év 
csepeli rendőre” címmel tüntették 
ki az előző esztendő kitartó és ered-
ményes munkája elismeréseként. 
Végigjárta a ranglétrát: volt járőrve-
zető, szolgálatirányító, később nyo-
mozó, alosztályvezető. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen szerzett 
diplomát. Tisztként, bűnügyi veze-
tőként bizonyította rátermettségét, 
számos jelentős bűncselekmény 
felderítését vezényelte le. Komoly 
szerepe volt abban, hogy Csepelen 
sikerült visszaszorítani a bűncse-
lekmények számát. Ebben nagy se-
gítségére voltak a csepeli kollégái, 
akik kiváló csapatot alkottak. Fő-
leg a rablások, gépjárműfeltörések, 
gépjárműlopások, lakásbetörések, 
a kábítószerrel kapcsolatos bűncse-
lekmények felderítése és számuk 
csökkentése terén értek el számotte-
vő sikereket. Az alezredes célja volt 
az is, hogy javítsák az állampolgá-
rok szubjektív biztonságérzetét. 

Jelenleg Budapest VII. kerületében, 
a szórakozóhelyeiről elhíresült Erzsé-
betvárosban teljesít szolgálatot bűnügyi 
osztályvezetőként. • Cs. A.

A csepeli önkormányzat idén nyáron 
is megszervezi az általános iskolába 
járó kerületi tanulók részére a nyári 
napközis tábort június 29-e és au-
gusztus 19-e között. A vakáció idején 
a Sport-, Szabadidő- és Rendezvény-
központban, az Arany János Általá-
nos Iskolában és a Humán Szolgál-
tatások Igazgatósága Völgy utcai 
részlegében várják a gyerekeket. 

Változások
Az előző évekhez képest változás, il-
letve a még fennálló járványügyi aján-
lások betartása miatt ügyeletet napon-
ta a táborok helyszínén reggel 6-tól 8 
óráig, valamint délután 4-től 5 óráig 
biztosítanak. A programokat minden-
nap 8 órától 16 óráig 15 fős csoportlét-
számokban tartják. A szervezők kérik, 
hogy a gyerekeket a szülők vagy az 
általuk megbízott személyek kísérjék 
a táborba és onnan haza. A nagyobbak 
csak szülői engedéllyel érkezhetnek és 
távozhatnak a tábor területéről. 

Több helyszín
A Dél-pesti Tankerületi Központ ál-
tal a Kréta e-naplón végzett előzetes 
felmérés szerint több mint kétszáz-
harmincan jelentkeztek az első hétre. 
„Iskolai bontásban helyezzük el a tá-
borozókat a három helyszínen. Kicsit 
nehezebb dolgunk lesz, de a korábbi 
évek rutinjával az esetlegesen felme-
rülő problémákat megoldjuk a kollégá-
immal. Fő tematikánk a készségfejlesz-
tés lesz, amely annál is inkább fontos 
lehet, mivel a gyerekek sokáig otthon 
voltak. Érintjük a finom motorikát, a 
figyelemfejlesztést, kreativitást, szocia-
lizációt, kommunikációt és a társalgást 
is. A fennálló helyzet miatt nem lesznek 
gálaműsorok, kirándulások, úszás és 
táborzárás sem: ezek később változhat-
nak még, folyamatosan figyelemmel kí-
sérjük a rendeleteket. Az Arany iskolá-
ban iskolarádión keresztül zárjuk majd 
a napi eseményeket. Persze lesz sok-sok 
mozgás és sport minden mennyiségben, 
most a szabadban töltött időre lehet a 

legnagyobb szükségük a gyerekeknek, 
ennek örülnek a legjobban” – mondta 
el lapunknak Varga Erika táborvezető.

Tábori elhelyezések 
iskolák szerint
A Hollandi úti Sport, Szabadidő- és 
Rendezvényközpontba az Eötvös, a 
Katona, a Kazinczy, a Széchenyi és a 
Szárcsa iskola tanulói jelentkezhetnek. 

Az Arany János Általános Iskolába 
várják a Herman, a Jedlik Ányos Gim-
názium (általános iskolás korosztály), a 
Karácsony, a Kölcsey, a  Lajtha, a Má-
tyás, a Móra, a Nagy Imre, a Vermes 
iskolásokat, valamint a táboroztatásnak 
otthont adó intézmény tanulóit. 

A HSZI Völgy utcai részlegében tá-
borozhatnak a Mészáros Jenő Óvoda, 
Általános Iskola és EGYMI, valamint 
a Nagy Imre Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola Autista csoport 
gyermekei. • A.Zs. 

Az iskolaőrség külön rendészeti 
szervként, a rendőrség irányítása 
alatt jön létre, tagjai szeptember 
1-jétől teljesíthetnek szolgálatot 
nagyságrendileg ötszáz közneve-
lési és szakképzési intézményben, 
ott, ahol a rend fenntartása ezt 
igényli – mondta Maruzsa Zoltán 
köznevelési államtitkár június 10-
én a parlamentben, az iskolai erő-
szak megszüntetése és megelőzése 
érdekében benyújtott törvénymó-
dosítási javaslat vitájában.

Az államtitkár azt is elmondta, 
hogy a kormány azt várja, hogy az 
iskolaőrök jelenléte növelni fogja 

a tanárok és a tanulók biztonsá-
gérzetét, visszatartó erőt jelent a 
bántalmazóknak. Csak az iskola 
területén intézkedhetnek majd az 
őrök, és csak tanítási időben. Em-
lítést tett arról is, hogy technikai 
megoldás lehet egy olyan appli-
kációs jelzőrendszer kialakítása, 
amelyen keresztül a tanár segítsé-
get kérhet majd. A törvényjavaslat 
alapján a hivatalos személy, a köz-
feladatot ellátó személy és a tá-
mogatóik elleni erőszak esetében 
már 12 éves kortól büntethetők 
lesznek a diákok, ha az elkövetés-
kor tisztában vannak azzal, hogy 
mit csinálnak.

Kitüntették Türi Árpád rendőr alezredest 

Iskolaőrség szeptembertőlEgy olyan 
applikációs 
jelzőrendszer 
kialakítását is 
tervezik, amelyen 
keresztül a tanár 
segítséget kérhet 

Június végén nyit 
a nyári napközis tábor Étkezési díjak

Az első hétre a befizetés a tábo-
ri helyszíneken lehetséges június 
18-án, csütörtökön 7 és 17 óra 
között, valamint június 19-én, 
pénteken 7 és 15 óra között. A tá-
borban feladatot ellátó felnőttek 
ebédre fizethetnek be, melynek 
díja 743 forint naponta. 

A második héttől kezdődően ki-
zárólag az előző héten, kedden 
és szerdán 7-től 17 óráig van le-
hetőség az étkezési díj befizeté-
sére (mely az azt következő hétre 
vonatkozó étkezési díj). Az idei 
évtől átutalással is befizethetők 
az étkezési díjak. Erről részletes 
tájékoztatást az iskolák webolda-
láról letölthető jelentkezési lapon 
találnak az érdeklődők. 

Bővebb információ: 
varg.era1963@gmail.com 
Varga Erika táborvezető: 
06-20/265-1204

Tavaly nyári képünk az Arany 
János iskolában készült
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Informatikai eszközök-
kel gazdagodott a Móra 
Ferenc Általános Iskola 
digitális parkja, mely a 
tanárok távoktatását és a 
tanulók online tanulását 
segíti majd a járványidő-
szakon túl is. A Rotary Club 
Budapest-Center csapata 
laptopokat, monitort, tévét 
és nyomtatót adományo-
zott az intézménynek. A 
nemes támogatásból két 
hátrányos helyzetű család 
gyermekei is részesültek, 
ők laptopot vehettek át Pál 
Kata elnöktől.

A klub a Tőkeportálon ke-
resztül szervezett gyűjtést 
az iskola számára, hogy a 
digitális oktatás minden-
kinek elérhető legyen. A 
Segítsd a Mórát nevű tá-
mogatókampányban több 
mint egymillió forint gyűlt 
össze, melyből sikerült 
megvásárolni a szükséges 
eszközöket. „Sok hátrá-
nyos helyzetű családban a 
megfelelő eszköz hiánya ko-
moly gondot jelent. Az isko-
la erejéhez mérten segítet-

te a családokat. Rendkívül 
fontos az, hogy a rászoruló 
tanulókra nagyobb figyelem 
kerüljön. A pénzügyi támo-
gatás azt a célt szolgálta, 
hogy korszerű informatikai 
eszközökkel segítsék a gye-
rekeket, pedagógusokat” 
– mondta el lapunknak Mi-
kus Judit intézményvezető. 
Az átadáson megköszönte a 
klub gyors és folyamatos tá-
mogatását, majd beszámolt 
arról, hogy a pedagógusok 
Komplex Instrukciós Prog-
ram képzését szintén a tár-
saság finanszírozza. 

A digitális oktatás tárgyi 
feltételeinek megteremtését 
a Dél-pesti Tankerületi Köz-
pont is pártfogolta. Képvise-
letében Tóth János tankerü-
leti igazgató köszöntötte a 
gyerekeket és a jelenlévő pe-
dagógusokat. Megköszönte a 
klubnak az eszközök biztosí-
tását, amelyek a tanulók és a 
tanárok jövő tanévi munká-
ját segítik.

Végül Mikus Judit, a Móra 
Iskola intézményvezetője 
jelképesen Kisködmön-díjat 

adott át a kampányban vég-
zett támogató tevékenysé-
gért a csapattagoknak. • A.Zs.

ISKOLA SZABADIDŐ

VÁR RÁD a csepeli 
angol-magyar

OVI-BÖLCSI!
 

A csepeli Montessori Mária Óvoda és Bölcsőde 
sok szeretettel várja jelentkezéseteket 

a 2020/21-es nevelési évre.

Amit nyújtunk:
 • gyermekközpontúság
 • Montessori-pedagógia

 • kétnyelvűség (magyar-angol)
 • kiemelt tehetséggondozás 

Jelentkezni lehet: 
06-20/352-0575

montessoriiroda@gmail.com

Várunk mindenkit szeretettel!

Június 27-én ismét megren-
dezik a népszerű kulturális 
programot, a Múzeumok Éj-
szakáját. Bár a járványveszély 
miatt idén rendhagyó módon, 
a virtuális térben zajlik majd 
a rendezvény, a szervezők re-
mélik, hogy így is sokan csat-
lakoznak a programhoz. A Ki-
rályerdei Művelődési Ház is 
pályázatott a részvételre, hisz 
az elmúlt hat évben, egyszer-
re több helyszínen rendeztek 

izgalmas és nagy sikerű prog-
ramokat. Az országos rendez-
vénysorozat keretében az ér-
deklődők idén online sétákat 
tehetnek a múzeumokban, köz- 
gyűjteményekben és egy kvíz-
játékban is részt vehetnek, 
melynek részletei a Múzeumok  
Éjszakája honlapon (muzej.hu) 
érhetők el. Érdemes nyomon 
követni az eseményt a Csepeli 
Hírmondó közösségi oldalán 
is, ahol beszámolunk a legfris-
sebb fejleményekről, a kerüle-
ti programok alakulásáról.

Múzeumok Éjszakája online

HADAPRÓD TÁBOR

Nyári napközis sporttábor a Dél-pesti 
Tankerületi Központ, a Sirályok SE. és 
a Budapest Főváros Védelmi Bizottság 
közreműködésével az általános iskolás 
korosztály részére. 

Helyszín: Vermes Miklós Általános Isko-
la (Tejút utca 2.)

Táborvezetők: Sasvári Gabriella, Kovács 
Zoltán, Borsos József ezredes

A tábor időtartama: 5 nap (8-tól 16 óráig)
A tábor időpontjai: 1. turnus: július 13–17. 

(jelentkezési határidő: július 10.); 2. tur-
nus: augusztusban 3–7. (jelentkezési ha-
táridő: július 31.)

Programok: tájfutás, akadálypálya, lé-
zerlövészet (puska, pisztoly), Solathlon, 
szablyavívás, párbajtőrvívás, gránátdo-
bás, sportjátékok, lézerharc, konzoljá-
tékok (pl. PS4), fegyverismeret, honvé-
delmi alapismeretek, laktanyalátogatás), 
naszád megtekintése a Duna-parton, 
védelmi nap (rendőrség, tűzoltóság, ka-
tasztrófavédelem)

A tábor díja: 22 500 forint, ami tartal-
mazza a tízórait, ebédet, uzsonnát, a 

programok költségeit és egy tábori aján-
dék pólót. A tábor létszáma maximum 
harminc fő lehet, melyet a jelentkezések 
sorrendjében töltünk fel.

Jelentkezni lehet: gabesz002@gmail.
com e-mail címen. (A gyermek adata-
inak elküldésével és az előleg befizeté-
sével, melynek összege 10 000 Ft.) 

Befizetni a 11708001-20570828 Sirá-
lyok SE. számla számára lehet (köz-
lemény rovatba kérjük feltüntetni a 
gyermek nevét), vagy személyesen a 
Vermes iskolában, Sasvári Gabriella 
Igazgató nőnél.

Informatikai eszközök  
a Móra iskolának

Képeink az elmúlt évek 
programjain készültek

fotó: K
lajkó Tím
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A csepeli Halker-KirályTeam Kick-
Box Akadémia háromszoros vi-
lágbajnoka, Busa Gabriella lett a 
TV2-n futó Exatlon Hungary női 
győztese. Az amatőr pályafutásá-
tól tavaly ősszel visszavonult ver-
senyző a közeljövőben profi világ-
bajnoki címeket szeretne nyerni. 

Busa Gabriella a Csepeli Hírmondónak 
elmondta: a játék elején nem gondolta, 
hogy a végsőkig versenyben maradhat, 
így lelkileg nem készítette fel magát 
arra, hogy egy öt hónapig tartó, mara-
toni küzdelemben fog részt venni. Igaz, 
nála a felkészülés szóba sem jöhetett, 
hiszen elárulta, sem mentálisan, sem 
fizikailag nem tudott felkészülni, mert 
még december 24-én, az indulás előtti 
napon is dolgozott, hogy kollégáinak 
minél kevesebb munkát kelljen átadnia. 

Maximális koncentráció
Gabriella gyakorlatilag papírfoma-győ-
zelmet aratott a TV2 sportreality mű-
sorában, hiszen a játék elejétől ő szá-
mított az egyik legjobb statisztikájú 

versenyzőnek, így a csapatversenyek 
során nem is kellett párbajoznia. A si-
ker receptjét abban látja, hogy minden 
egyes versenynaphoz úgy állt hozzá, 
hogy próbált nem gondolni a tétre, vagy 
arra, hogy milyen teljesítményt nyújtot-
tak az ellenfelei. „Csapatversenyben és 
egyéniben is igyekeztem csak az adott fu-
tamra koncentrálni. Ezt a gondolkodást 
a kick-boxból hoztam, ott is mindig csak 
az adott mérkőzésre fókuszáltam” – tette 
hozzá. Szerinte az Exatlonban is – akár-
csak a versenysportban – fejben dől el 
minden, hiszen a versenyzők nagyjából 
azonos felkészültségi szinten vannak, 

ezért inkább a mentális tényezők dön-
töttek. „A verseny során az akadálypá-
lyán nyújtott teljesítmény kevésbé szá-
mított, minden az ügyességi feladatokon 
dőlt el. Aki ott maximálisan koncentrált, 
nagy valószínűséggel sikerrel járt.”

Amiben segített a verseny
Komoly lelki mélypontra került, ami-
kor csapattársa, Mórádi Zsolt kiesett a 
játékból, hiszen a kick-boxnak köszön-
hetően gyerekkoruk óta ismerték egy-
mást, a Halker-KirályTeamben klub-
társak voltak. „Zsolt végig nagy lelki 
támaszt nyújtott nekem, ezért igencsak 
megviselt, amikor nem folytathatta a 
játékot. Viszont a csapat többi tagjának 
is sokat köszönhetek, mert ha rossz na-
pot fogtam ki, mindig meg tudtam velük 
beszélni a problémákat” – emlékezett 
vissza. Ezen túl számára legrosszabb 
az elszigeteltség érzése volt, és az, hogy 
a családtagjaival nem tudott beszélni. 

Bár öt hónapon át végig kiemelkedően 
teljesített, csak a fináléban érezte elő-
ször, hogy megnyerheti a játékot. „Ami-
kor Dorci kiválasztotta az ügyességi fel-
adatát, akkor döbbentem rá, hogy van 
keresnivalóm a döntőben, és akár meg 
is nyerhetem a játékot” – vallotta be. 

Kérdésünkre, hogy az Exatlonnak kö-
szönhetően milyen tapasztalatokra tett 
szert, így válaszolt: „Nagyon izgulós 
típus vagyok, és a versenyeken hajla-
mos vagyok túl sok terhet rakni magam-
ra, hogy mindenképpen győznöm kell. 
Mivel öt hónapon át szinte folyamatos 
versenyhelyzetben voltam, úgy érzem, a 
jövőben sokkal jobban fogom tudni ke-
zelni ezeket a helyzeteket és kevésbé fo-
gok izgulni” – fogalmazott lapunknak. 

Foglalkozása: nyomozó
Gabriella Szegeden él, a Csongrád Me-
gyei Rendőr-főkapitányság Gazdaság-
védelmi Osztályán kiemelt főnyomo-
zó. A középiskolában kitűnően tanult, 
de nem volt határozott elképzelése ar-
ról, milyen irányban tanuljon tovább. 
Nem sokkal a jelentkezési határidő 
előtt döntötte el, hogy a Rendőrtiszti 
Főiskolára jelentkezik. „A rendőri hi-
vatás felé édesanyám orientált. Ő hívta 
fel a figyelmem az egyik ismerősének 
a fiára, aki a rendőrtisztire járt, és aki 
sok pozitívumot mesélt a képzésről” – 
idézte fel. Hozzátette, nem bánta meg, 
hogy ezt a pályát választotta, nagyon 
szereti a munkáját.  

A KirályTeamnek Szegeden is van egy 
klubja, ahol hetente egyszer szokott 

edzeni. Sőt, amikor csak ideje enge-
di, hétvégenként Csepelen is edz. Az 
edzéseket nemcsak a mozgás öröme 

miatt végzi, ugyanis a közeljövőben 
szeretne még profi világbajnoki címet 
szerezni. • LG

Busa Gabriella: 
minden fejben dől el

SPORT SPORT

BEVÁLLALJA-E
A NAGYI ILYEN
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? KÜZDŐSPORT NAPKÖZIS TÁBOR
A KIRÁLYTEAM KICK-BOX AKADÉMIÁN    

A BAJNOKOK BAJNOKÁVAL,      

DR. BUSA GABRIELLÁVAL  
IDŐPONT: 2020. JÚNIUS 22-26. 

HELYSZÍN: RÉGI RÁKÓCZI ISKOLA TORNATERME     
CSEPEL, RÁKÓCZI FERENC ÚT 88-90. (SZENT IMRE TÉR) 

A TÁBOR KÖLTSÉGE: 22.500 FT/HÉT             
JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI INFO: HAMMER MÓNIKA +36 20 249 5536   

Mórádi Zsolt, a kick-box történe-
tének legeredményesebb sportolója 
2018 nyarán vonult vissza az élsport-
tól. Vele is készítettünk korábban in-
terjút, amiben többek között ezt is 
mesélte: „Egy élsportoló számára ez 
az időszak nagyon nehéz, hatalmas 
űr keletkezett az életemben, ezért 
örültem a TV2 megkeresésének, hogy 
újra lehetőségem nyílik a versenyzés-
re. Nemcsak mentálisan, fizikálisan 
is sokkal nehezebb ez a verseny, mint 
ahogy azt a televízió képernyőjén 
keresztül gondolnánk. Ilyen jellegű 
terhelésnek korábban soha nem vol-
tam kitéve. Az élsportolók évtizede-
kig dolgoznak egy-egy mozdulaton, 
addig gyakorolnak, amíg tökélyre 
nem fejlesztik. Az Exatlonban minden 
megmérettetés előtt úgy éreztem ma-
gam, mint egy kezdő, tapasztalatlan 
versenyző” – magyarázta. 

A csapattársak személyében igazi 
barátokra lelt. Már a verseny előtt 
tisztában volt azzal, kulcsfontos-
ságú lesz, hogy a csapat tagjai ho-
gyan jönnek ki egymással, hiszen 
éjjel-nappal össze vannak zárva. 
„Szerencsére mi végig egy hullám-
hosszon voltunk. Ebben a játékban 
sokat számított az is, hogyan bírjuk 

a külvilágtól, a szeretteinktől való el-
zártságot”– mondta. 

Zsolt a sportdiplomáciában is te-
vékenykedik, tisztséget tölt be a 
Magyar Kick-Box Szövetségben és 
az európai, valamint a világszövet-
ségben is, amelynek legfiatalabb 
elnökségi tagja. Továbbá a Peace 
and Sport nevű nonprofit szervezet 
nagykövete, amely világszerte végez 
sporttal kapcsolatos humanitárius 
tevékenységeket. • LG 

Élsportoló a visszavonulás után

Teljes cikk
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A D-vitamin jótékony hatásai már 
régóta ismertek, ahogyan az is, 
hogy szervezetünk a napfény ha-
tására termeli azt. Az előttünk álló 
hónapokban az egészséges embe-
reknek már tablettára sincs szüksé-
gük a megfelelő D-vitamin-mennyiség 
fedezéséhez, hiszen a nyári időszakban 
10-30 perc napon töltött idő elegendő 
a vitamin megfelelő szintű termelődé-
séhez, ami napi 2000 nemzetközi egy-
ség. Csontjaink védelme és izomerőnk 
fokozása mellett a D-vitamin a beteg-
ségekkel szembeni védekezőképessé-
günkre is pozitív hatást gyakorol.

Napi fél óra
Ha a nyári időszakban napi 15-30 per-
cet töltünk a napon, a téli hónapokban 
pedig a háziorvos által felírt napi 1000-
2000 egységnyi D-vitamint szedünk, 
akkor a D-vitamin-szintünk egész év-
ben a megfelelő tartományban marad. 
„A nyári hónapokban a maximum fé-
lórás, nem a déli órákban történő, az 
arcot, karokat, vállakat érintő napsu-
gárzás nem növeli a bőrrák vagy egyéb 
bőrmegbetegedések kockázatát, ennél 

további napozás esetén azonban min-
denképpen alkalmazni kell a megfelelő 
fényvédelmet, amiről azonban érdemes 

tudni, hogy a D-vitamin termelődését is 
gátolja” – hangsúlyozta dr. Masszi Ta-
más, a Semmelweis Egyetem Belgyó-
gyászati és Hematológiai Klinikájának 
igazgatója. A D-vitamin elsősorban 
az egészséges csontszerkezetért felel, 
ugyanakkor például az izomerő fenn-
tartásában is fontos. Receptora szinte 
a szervezet összes sejtjén jelen van. „A 
D-vitamin pótlása azonban csak addig 
előnyös, amíg annak hiányát szünteti 
meg, egy normál D-vitamin-szinttel ren-
delkező embernek nincs szüksége plusz 
bevitelre, hiszen az szélsőséges esetben 
kalciumtúlterhelést és veseproblémákat 
is okozhat” – hívja fel a figyelmet a 
professzor.

Pozitív hatások
Fontos, hogy tisztában legyünk azzal is: 
a 2000 nemzetközi egység napi szük-
ségletből táplálkozással csak mintegy 
80-at tudunk biztosítani. Az őszi, téli 
évszak beálltával, az október és már-
cius közötti periódusban a felmérések 
szerint Magyarországon 10-ből 9 em-

bernél alakul ki D-vitamin-hiány. 
Ugyanakkor a 4-5 évvel ezelőtti 
adatokhoz képest háromszorosára 
nőtt a D-vitamin szedésének mér-
téke hazánkban, aminek előnye, 
hogy ez a vitamin hozzájárulhat a 
szervezet betegségekkel szembeni 
védekezőképességéhez is.

A kapcsolódó vizsgálatokra utalva 
dr. Masszi Tamás ismertette, hogy az 
olyan populációkban, ahol alacsonyabb 
a D-vitamin-szint, általánosságban ma-
gasabb a halálozási kockázat. A felső 
légúti betegségek esetében pozitív ha-
tása van a D-vitamin pótlásának. „A 
meghűlés, influenza és más enyhébb, a 
koronavírusok által is okozott felső lég-
úti betegség télen gyakrabban fordul 
elő, ebben szerepe lehet az alacsonyabb 
D-vitamin-szintnek is. Vagyis úgy tűnik, 
a D-vitamin véd a légúti fertőzésekkel 
szemben, és ismert az is, hogy a nyirok-
sejtekre, a kórokozó-ellenes fehérjék ter-
melődésére is pozitív hatást gyakorol” 
– mutatott rá dr. Masszi Tamás. Ezért  
feltételezhető, hogy a D-vitamin-pótlá-
sa a COVID-19 fertőzéssel szemben is 
immunerősítő hatású lehet, ezt konkrét 
kutatás azonban még nem támasztja alá 
– tette hozzá a szakorvos.

Segítheti-e a D-vitamin 
a vírusfertőzések elleni 
védelmet?

A napfény 
ajándéka

TÖRTÉNELEM EGÉSZSÉG

Év végére 
elkészülhet 
a védőoltás
A koronavírus-járvány elleni ma-
gyarországi korlátozó intézkedések 
lazítása, azaz május 4-e óta 51 ezer 
koronavírus-szűrést végzett a négy 
hazai orvosképző – mondta el Mer-

kely Béla, a Semmelweis Egyetem  
rektora, a klinikai járványelemző 
munkacsoport vezetője egy rádióin-
terjúban. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a maszk hordása zárt térben 
még mindig fontos, hiszen naponta 
átlag húsz új esetet regisztrálnak, és 
minden egyes eset mögött lehetnek 
olyanok, akik kevés tünettel rendel-
keznek, így betegségüket nem bizo-
nyítják. A betegek tíz százalékát je-

lentő szuperfertőzők akár százakat is 
megfertőzhetnek – hangsúlyozta.

A rektor elmondta: van esély arra, 
hogy novemberre elkészül a védőol-
tás. A vakcina valószínűleg a 65 
felettieknek, a betegségeik miatt ri-
zikócsoportba sorolandóknak, a kor-
házi dolgozóknak és az idősotthonok 
személyzetének lesz kötelező – fűzte 
hozzá Merkely Béla.

Csepel-sziget a török időkben ko-
moly károkat szenvedett. A budai 
szandzsák részeként a pasa három-
évenként adta adóbérbe a legtöbbet 
ajánlónak, aki igyekezett rövid idő 
alatt minél több jövedelemhez jut-
ni. A magas adók, a végvári katonák 
sarcolása, a Buda visszafoglalására 
tett kísérletek súlyos terhet róttak a 
fogyatkozó lakosságra. A középkori 
gazdag településhálózat teljesen át-
alakult, Csepel is elnéptelenedett, az 
1690-es összeírásban mint lakatlan 
puszta tüntetik fel. 

Jeles hadvezér
A sziget és Csepel újjáéledése Sa-
voyai Jenő nevéhez köthető. Az olasz 
származású nemes 1663-ban Párizs-
ban született, családja révén jó kap-
csolatban állt a francia uralkodóval. 
XIV. Lajos a vézna testalkatú, töré-
keny egészségű ifjúnak a papi pályát 
javasolta, amikor az katonai szolgá-
latba szeretett volna lépni. A fiatal-

ember a Habsburgok 
seregében kapott le-
hetőséget a bizonyí-
tásra, tehetségével, 
személyes bátorságá-
val gyorsan emelke-
dett a ranglétrán. A 
törökök kiűzésében 
komoly szerepet ját-
szó hadvezért ‒ érde-
mei elismeréseként ‒ 
magyar nemességgel 
ruházták fel.

Jó gazda
A magyar királyok a 
középkorban számos 
alkalommal jegyaján- 
dékként adták a Bu-
dától délre fekvő szi-
getet feleségeiknek. 
Az egykori korona-
birtokot az 1620-as 
években az Esterházy-család szerezte 
meg, majd a század végén Heissler 

Donát császári tábor-
nok vásárolta meg. A 
tábornok özvegye 1698-
ban Savoyainak adta el 
a szigetet. A herceg jó 
gazdának bizonyult. Bir-
tokának központjaként 
felépíttette a ráckevei 
kastélyt.  A jobb jövedel-
mezőség miatt érdeké-
ben állt, hogy a lakatlan 
területeket benépesítse. 
Az uradalom intézője 
által szignált telepítési 
okirathoz köthető Csepel 
újjászületése. Az irat a 
település felépítésére an-
nak korábbi helyét jelölte 
ki, számos kedvezmény 
mellett, a Budán lévő 
promontori szőlőket is 
Csepelhez csatolta.

A kortársak által kiváló 
stratégának tartott herceg 
a diplomáciában is tehet-

ségesnek bizonyult. Az udvar szolgá-
lata mellett nem sok ideje volt arra, 
hogy élvezze birtokai gyarapodását. 
A tudományt és a művészeteket is 
pártoló hadvezér 1736-ban gyermek-
telenül halt meg, így a Csepel-sziget 
újra királyi tulajdonba került. • S

Savoyai Jenő és a Csepel-sziget

Csepel és a hozzá 
tartozó Promontor 
(a mai Budafok) 
az 1700-as évek 
második felében

Az 1720-as országos összeírás 
alapján Csepelnek 88 lakosa volt

Savoyai Jenő lovas-
szobra a Budai Várban

fotó: E
gy szelet C

sepel

fotó: E
gy szelet C

sepel
fotó: fortepan

fotó: pixabay



20 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 21

Üzleteink:
1077 Budapest, Bethlen G. u. 14.    tel.:0670 778 7016
1077 Budapest, Király utca 67.      tel.:0670 338 6664
1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169 I.emelet    tel.:0670 505 5587
1092 Budapest, Ferenc krt. 22.       tel.:0670 382 8131
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 22-24.    tel.:0670 436 1303
1082 Budapest, Baross utca 96.    tel.:0670 505 5539
1081 Budapest, Népszínház utca 29.   tel.:0670 933 2028

Gold Orient Ékszer és Zálog

 www.goldorient.hu

A PIACON ELÉRHETŐ LEGOLCSÓBB ZÁLOGHITEL ARANY FEDEZETRE!

TÖRTARANY FELVÁSÁRLÁS!

ÚJ ARANY ELADÁS 16.500 FT/gr-TÓL! HASZNÁLT ARANY ELADÁS 14.000 FT/gr-TÓL!

Aranyékszer vásárlás részletre is! További információ az üzletekben!

1211 Budapest, Szent Imre tér 19. tel.:0670 378 4867

                                                                   

                                                                 Termékeink 
Mapei, Rewco, Caparol, Polifarbe, Trinát, Kvarc, Mester, Soudal, Henkel, Gorilla ragasztó

                                                             Szolgáltatásaink 
             festékkeverés, nagy tétel esetében kiszállítás, egyedi projekt árak, szaktanácsadás 

 csavarok nagy választékban,  munkaruházat, védőkesztyűk, tisztítószerek
  Szerszámok

                                                                                  Nyitási akció 
                      Július végéig minden termékünk 10% kedvezménnyel vásárolható meg. * 
                                                     kivétel a zsákos gipszes anyagokat.

20.000.- Ft felett ajándék pólót, 50.000.- Ft felett ajándék munkásnadrágot adunk. 

REJTVÉNY HIRDETÉS

A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2020. június 24.
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1. Csatorna és folyó, a Balaton vizét vezeti le

2. Pengetős hangszer

3. Etelka

4. Boltban dolgozik

5. Római 16

6. Öltönyöket, ruhákat készítő személy

7. Régi magyar űrmérték, kb. 50 liter

8. A szalonnasütés eszköze

9. Néma kacsa!

10. Csigavonalú péksütemény kalácstésztából

11. A sarokban hálót sző

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: óraállítás

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik 32 000 példányban

Felelős kiadó: Csepeli Városkép Kft., info@csepelivaroskep.hu

Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. 
(Csepel Galéria), 1751 Pf. 28., tel.: 278-0711, info@csepelihirmondo.hu 

A másodközlés és a beküldött cikkek szerkesztésének jogát fenntartjuk. 

Máger Judit főszerkesztő. A lapot készítették: Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, 
Kecskés Dóra, Kis György, Kónya Gábor, Lass Gábor,  Nagy Zita, Potondi Eszter

Nyomtatja: Mediaworks Hungary Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/a.
Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató 
Terjesztés: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  Reklamáció: 278-5848

ISSN 2062-3585

Következő számunk július 1-én, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! A június 3-ai skandináv rejtvény nyertese: Bányay Józsefné, 1212 Budapest, Kikötő utca. A gyerekrejtvény nyertese: Kozlik Hanna, 1211 Bu-
dapest, Kossuth Lajos utca. A könyvutalványt szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!
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A részvételhez kötelező az orvosi igazolás! 

Hollandi út 14, 1213

JELENTKEZZ MÉG MA! 

ÉLMÉNYTÁBOR
A MEGÚJULÓ 

CSEPELI STRANDON

Ajánlott 
korosztály: 6-14 év

A tábor díja 1 hétre: 
18.000Ft/fő 

Testvér kedvezménnyel: 
16.000Ft/fő

Nem egész hetes turnus 
estében: 4.000Ft/nap
Ellátás: napi 2 étkezés 

Egész 
nyáron! 

Belák János
vezető edző, szakosztály igazgató
+36 70 883 5020 
elmenytabor.csepel@gmail.com 
www.csepel.se

INGATLAN________________________________________ 
TÖKÖN, a Nyakas-hegyen 800 négyszögöl gondozott, 
zártkertből átminősített kert eladó. Gyönyörű panoráma a 
zsámbéki- völgyre. A telek beépíthető. Jelenleg villanyház, 
garázs, toilett, szerszámos ház, vizesblokk van. Víz, villany 
be van vezetve. Több, mint 40 már termő gyümölcsfa van. 
I.ár: 18 mFt. T.: 06 70 375 91 73________________________________________ 
BUDAPESTI lakásra cserélném  ráfizetéssel Dánszentmik-
lósi lakóházam+vendéglátó egységemet(bérlő bérli) 
IÁ: 17millió  T.:0670 597 67 72

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 0620 264 7752________________________________________ 
EGYÉNI vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfejté-
sét vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő: 
0630 481 0590________________________________________ 
MEGBÍZHATÓ közös képviselő Csepelen! 
Jelszavam: transzparencia és harmonikus lakóközösség. 
T.: 0620 355 22 71________________________________________ 
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje ol-
csón, szakszerűen, garanciával! 06 70 701 7843. Javítás vagy 
csere esetén a kiszállás ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre azonnali felvétellel keresünk mű-
szaki előkészítőket (árkalkulátort), lakatost, hegesztőt, B. 
kategóriás sofőrt (munka hiányában lakatos mellett kell 
segíteni), hagyományos fémesztergást (lehet nyugdíjas is), 
műszaki vezetőt. T.: 0630 981 14 01, 0630 349 16 14________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre acélszerkezeteket gyártó céghez 
azonnali felvétellel keresünk lakatost, hegesztőt, hagyo-
mányos fémesztergást (lehet nyugdíjas is) 
T.: 0630 981 14 01, 0630 349 16 14________________________________________ 
JÓL működő csepeli munkahelyre köszörűst, fémszórásra 
betanuló szakembert(lakatos, hegesztő szakmával),va-
lamint esztergályost felveszek. Bér megegyezés szerint. 
Nyugdíjas részmunkaidős is jelentkezhet.
Telefonszám:061 -277-42-24 vagy 0620-9266-883.

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégisé-
get, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. 
VI., Andrássy út 16. Tel: 266 4154, H-Cs: 10-17________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06 30 951 5322________________________________________ 
FIGYELEM rossz akumlátort vas fém hulladékot vásáro-
lok kiszállás díjtalan 0630 461 77 59________________________________________ 
GÉPLAKATOST és villanyszerelőt keresünk a 23. kerületi 
építőipari gépek bérbeadásával foglalkozó vállalkozá-
sunkba. Kínálunk: versenyképes fizetés, pontos bérfize-
tés, munkába járási támogatás, bejelentett munkavi-
szony. Jelentkezni zgepszer@gmail.com e-mail címen, 
vagy 0630 347 70 82.       ________________________________________ 
FELMENT az arany ára! Magas áron vásárolok ara-
nyat-ezüstöt, herendi porcelánt, kar-, zsebórát, hagyaté-
kot.  Bp. 11. kerület, Fehérvári úti vásárcsarnok, virágsor, 
PORCELÁN-EZÜST ÜZLET. 061 209 4245.

APRÓHIRDETÉSEK   

A hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk!

A személyes hirdetésfelvétel 
a kialakult járványhelyzet miatt 

határozatlan ideig szünetel!

Hirdetésfelvétel csak elektronikus úton 
az info@csepelihirmondo.hu e-mail 

címen lehetséges, 
a fizetés csak utalással történhet!

SZOLGÁLTATÁSAINK
Szakorvosi állapotfelmérés, szakvélemény, kontrollok
Gyógytorna, manuálterápia
Speciális gerinctréningek; prevenció, korrekció, 
ergonómia, rehabilitáció
Pszichológia; pszichogén eredetű tünetek, 
pszichodiagnosztikai feltárás, pszichoterápiás 
megoldások 
Masszázs; orvosi gyógymasszázs, svédmasszázs, 
Dorn terápia és Breuss masszázs

A STÚDIÓ MINDEN SZOLGÁLTATÁSRA 
10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍT!
BEJELENTKEZÉS HÉTKÖZNAPOKON 
8.00 − 12.00-ig: 06 / 70 3183 077

DÉL-PESTI GERINCGYÓGYÁSZAT
A  VITART STÚDIÓ SZAKMAI PARTNEREIVEL

VITART STÚDIÓ
1214 Budapest, Merkúr u. 10., 
földszint 3., 3-as csengő
web: www.laskaitreningek.hu
facebook: Vitart Stúdió
e-mail: linda@laskaitreningek.hu



KAJAK-KENU 
NYÁRI TÁBOR
2020. JÚNIUS 15-TŐL 

FOLYAMATOSAN, 
SZABADTÉREN

Hetes turnusokban, hétfőtől péntekig, 
8–tól kb 16:30-ig

Ebéd, uzsonna, napi kétszeri evezés,
sárkányhajózás, labdajátékok, uszoda. 

Ár: 22.000 Ft/fő/hét

CSEPELI KAJAK-KENU EGYESÜLET I 1213 Bp. Hollandi út 16.
Jelentkezni lehet: elviktor72@gmail.com I +36 30 946 2440

gdany79@gmail.com I +36 30 997 0579

FELHÍVÁS A SENCOR 2019-BEN 
GYÁRTOTT ÉS ÉRTÉKESÍTETT MOBIL KLÍMÁK 

ÖNKÉNTES VISSZAHÍVÁSÁRÓL

A FAST Hungary Kft. ezúton szeretné tájékoztatni az olvasókat, hogy önkénte-
sen visszahívja a piacról a SENCOR SAC MT1221CH és SAC MT1222CH típusú, 

mobil légkondicionáló berendezéseit (gyártási tétel „Lot: 2019122***“). 

A visszahívás kizárólag a 2019 júliusáig gyártott és értékesített termékekre 
vonatkozik, mert belső vizsgálataik szerint fennáll a veszélye, 

hogy a készülékek belső elektromos rendszere használat közben megsérül, 
ami növeli a klímaberendezések rövidzárlatának, illetőleg 

kigyulladásának kockázatát. 

A FAST Hungary Kft. egyúttal kéri a vásárlóit, hogy függesszék fel ezen 
mobilklímák használatát és vegyék fel velük a kapcsolatot, vagy vigyék 
vissza a termékeket a vásárlás helyére! Természetesen a teljes vételárat 

visszafizetik azoknak a vásárlóknak, akik rendelkeznek a fent említett, 
hibás termékekkel, akkor is, ha már nincsenek a vásárlást igazoló számla 

birtokában. A vásárló kérése esetén ugyanakkor, soron kívül gondoskodnak 
a készülék(ek) díjmentes javításáról. 

A FAST Hungary Kft. ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésre további 
tájékoztatás érdekében a 06 23 330 830-as telefonszámon (munkanapokon 

9-17 óra között), valamint a szerviz@fasthungary.hu e-mail címen! 

HIRDETÉS HIRDETÉS
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Hercegnő-
és lovagképző
napközis tábor

    CSILLÁMVARÁZS
    LOVAGI VIADAL

Táborunkba bájos hercegnők és bátor lovagjelöltek 
jelentkezését várjuk! Napi négyszeri étkezést biztosítunk.

Kalandozás a mesék csodálatos világába 5-8 éves gyerekeknek

Július 20-24., 7 és 17 óra között

Jelentkezési határidő: 2020. június 30. Térítési díj: 19 900 Ft.
Jelentkezés és bővebb tájékoztatás a Királyerdei Művelődési Ház elérhetőségein

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230. · T.: 278-2747
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Garantáltan
sok mese,

játék
és jókedv

vár!

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230. · T.: 278-2747
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Táborunkban sok izgalom vár. Lesz sárkányhajózás, 
népi kézműves-foglalkozások, jurtaállítás, állatsimogató, 

helytörténeti és tájházi programok, lekvárfőzés, kirándulás 
kerületünk történetének kiemelt pontjaira Fakarusz autóbusszal.  

Jelentkezni 2020. június 20-ig a Királyerdei Művelődési 
Ház elérhetőségein lehet.

HELYTÖRTÉNETI 
NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR

Hagyományőrzés, szórakozás, minőségi időtöltés 
egy helyen a 8-12 éves korosztálynak

Augusztus 3-7., 7 és 17 óra között

A jelentkezés regisztrációhoz kötött, mivel korlátozott 
férőhely áll rendelkezésre! Térítési díj: 23 900 Ft.

PROGRAM


